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Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη 
για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.

Έξυπνο δοχΈίο που στΈκΈταί ορθίο γία ακρίβήσ κολλήσή 
τΈλΈία - τΈλΈία.

SUPER GLUE POINTER
6313780 - BISON SUPER GLUE POINTER BLISTER 10G EL/EN

Προσωπική ασφάλεια: Οι κυανοακρυλικές κόλλες σκληραίνουν εξαιρετικά 
γρήγορα υπό την παρουσία υγρασίας (όπως υγρασία του αέρα, υγρασία στο 
δέρμα, εφίδρωση, σμήγμα, δάκρυα). Για το λόγο αυτόν, πρέπει να προσέχετε 
κατά τη χρήση, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά και την επαφή με το δέρμα 
και τα μάτια. Όμως ακόμα και χωρίς επεξεργασία, οι κυανοακρυλικές κόλλες 
διαλύονται φυσικά με το χρόνο.
Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά, 
στεγνά, να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα και εφαρμόζουν σωστά.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας : Τυχόν σκόνη, λάδια, λίπη, 
κερί ή παράγοντες διαχωρισμού θα πρέπει να αφαιρούνται σχολαστικά από τις 
επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε 
αυτό είναι να τρίψετε τα μέρη μερικές φορές με κατάλληλους διαλύτες, όπως 
ακετόνη (αν αυτό ενδείκνυται για το υλικό – πρώτα ελέγξτε!).
Για τα μέταλλα και κράματα μετάλλων είναι συνήθως αρκετό να εκτραχύνετε την 
επιφάνεια, χρησιμοποιώντας σμυριδόχαρτο ή με τρίψιμο ή βούρτσισμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης:
1. Για να τρυπήσετε τη μεμβράνη, γυρίστε ολόκληρο το καπάκι δεξιόστροφα 
πάνω στο δοχείο. 2. Ξεβιδώστε το επάνω κάλυμμα για να αποκαλύψετε τη 
συσκευή εφαρμογής. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας στη μία πλευρά. Πιέστε 
τα μέρη μαζί αμέσως. Μετά τη χρήση: Καθαρίστε το ακροφύσιο με στεγνό πανί 
και αντικαταστήστε το καπάκι. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος. 
Λεκέδες / υπολείμματα : Σκουπίστε την υπερβολική κόλλα αμέσως με ένα 
στεγνό πανί. Μετά τη σκλήρυνση, το κατάλοιπο κόλλας είναι πολύ δύσκολο να 
αφαιρεθεί. Η ακετόνη θα διαλύσει την κόλλα αλλά πολύ αργά (ελέγξτε πρώτα την 
καταλληλότητα).
Συμβουλή: Όταν κολλάτε σε χαμηλή υγρασία, ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να 
μειωθεί με σύντομη εκπνοή σε ένα από τα μέρη που θα συναρμολογηθούν. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα κόλλας επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία δωματίου.
Σημεία προσοχής : Περιέχει κυανοακρυλικό. Συνδέει το δέρμα και τα βλέφαρα 
μαζί σε δευτερόλεπτα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής 
με το δέρμα, η κόλλα μπορεί να διαλυθεί με εμβάπτιση σε ζεστό σαπουνόνερο. 
Στη συνέχεια απλώστε μια κρέμα δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
του αναπνευστικού. Αποφύγετε την αναπνοή ατμών. Να φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*
Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 12 hours
* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που 
χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εμφάνιση : άχρωμη, διαυγής 
Βασικό συστατικό: κυανοακρυλικό οξύ-αιθυλεστέρας
Συνοχή : Υγρό
Ιξώδες: Περίπου 0.50 MPa.s
Πυκνότητα: Περίπου 1,07 g/cm³

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Εξαιρετικά γρήγορη και εξαιρετικά δυνατή υγρή κόλλα στιγμής σε συμπαγές, 
ασφαλές δοχείο στήριξης με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής και ένα λεπτό 
ακροφύσιο δόσης. Εξασφαλίζει ελεγχόμενη, χωρίς σταγόνες ροής κόλληση με 
απόλυτη ακρίβεια. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη.

ΠΕΔIΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Ιδανικό για κολλήσεις  μικρής έκτασης. Κολλά σχεδόν όλα τα στερεά και 
εύκαμπτα υλικά, πολλά πλαστικά (όπως άκαμπτο PVC, ABS, PS, Plexiglas®, 
πολυανθρακικό (Makrolon®) και φαινολικές ρητίνες (Bakelite®)), δέρμα, 
πορσελάνη, κεραμικά, μέταλλα, ξύλο, φελλό , τσόχα, ύφασμα (ελέγξτε πρώτα 
την καταλληλότητα) και καουτσούκ. Μόνο εν μέρει κατάλληλο για γυαλί (μετά 
από κάποια χρονική περίοδο ο δεσμός γίνεται εύθραυστος, προκαλώντας την 
εξασθένιση). ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, ρητίνες σιλικόνης και καουτσούκ (Si), 
PTFE, Teflon®, φελιζόλ, υφάσματα και δερμάτινο ρουχισμό.

ΙΔIOΤΗΤΕΣ
· Εξαιρετικά γρήγορη και εξαιρετικά δυνατή σούπερ κόλλα
· Με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής και λεπτό ακροφύσιο για ακριβή 
δοσολογία
· Ρέει στις μικρότερες γωνίες και αρμούς
· Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη
· Ασφαλές δοχείο που στέκεται όρθιο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από 
+10°C. Η κόλλα ανταποκρίνεται βέλτιστα σε επίπεδο υγρασίας αέρα 50-70%.
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ΣΥΝθΗΚΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ
 Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα 
σχηματισμού πάγου. Η αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω από +5°C (στο 
ψυγείο) διασφαλίζει μέγιστη διάρκεια διατήρησης.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυανοακρυλικές κόλλες θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό φυσιολογικά ασφαλείς. 


